
Výprava na Zykmundov 

18. oddíl skautů Zlín 
 

 
Termín: 23. – 25. října 2015 
Místo: skautská chata na Zykmundově u Lukova 

Sraz: 23. října v 17:00 hod na autobusové zastávce Vysoká mez ve Zlíně 
Návrat: 25. října do 15:06 hodin na autobusové zastávce Vysoká mez ve Zlíně 
Cena: 120,-Kč + 4 jízdenky na MHD Zlín! 
    

Program výpravy: 

• Výšlap na zříceninu hradu Lukov 
• Skautské hry v lese a na louce (orientace v terénu, práce se dřevem, vaření v přírodě) 
• Plnění skautské stezky 
• Hraní Dračího doupěte 

 
S sebou: 

• Skautský kroj, oddílové tričko, kdo nemá 
zelené tričko 

• Jídlo na tři dny  - bude se vařit na ohni nebo 
na kamnech, (např.: ½ chleba, 2 paštiky, 
makovec, 2 polévky v sáčku, 2 jablka, 3 
tatranky, konzerva jako hlavní jídlo, kedlubna, 
rajče, 2 buřty nebo klobásky, oplatky apod.) 

• 3 litry vody 
• dobrý spacák, karimatku nebo nafukovačku 
• ešus, lžíce, nůž, baterka, sirky 
• oblečení na spaní, toaletní potřeby 
• oblečení na hry (maskáče apod.) 
• náhradní oblečení, spodní prádlo a ponožky 
• šátek, pláštěnku, čepici a rukavice 
• KPZ, uzlovačku, 2 svíčky 
• Deník, psací potřeby, nováčkovskou zkoušku 
• Šestistěnnou kostku, deník do Dračího 

doupěte 
• Kapesné cca 50,-Kč 
• Hudební nástroj a Dobrou náladu  

Ubytovaní, bude zajištěno na chatě okresní rady Junáka na Zykmundově u Lukova. Z částky se hradí 
ubytování a elektřina. Autobusem MHD pojedeme na Velikovou. Všechny věci si zabalte do batohu, 
nikdo neponese nic v ruce!  
Další případné informace budou na oddílových stránkách www.skauti-zlin.cz .  
 
       Se stiskem levice za Oddílovou radu 
           Ondra 

Vrácenka – odevzdejte prosím do 15. října 2015 
 
Náš syn ……………………… se zúčastní/nezúčastní výpravy na Zykmundov u Lukova.  

 
Podpis rodičů:…………………. 
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